Sientje van de boerderij
Sientje woont op de boerderij. Samen met va en moe en grootva en opoe*. En
met broers en zussen. Hoeveel? Dat weet Sientje niet, want ze kan nog niet
tellen. Sientje is de kleinste. De anderen gaan al naar school. Ze moeten
helemaal naar het dorp lopen want daar staat de school.
Sientje blijft thuis. Ze doet kleine klusjes voor moe en opoe. Dat begint al voor
het ontbijt. Meteen na het opstaan en aankleden moeten de kinderen de
dieren voeren. De dieren wonen ook in de boerderij en de kinderen vinden dat
heel gezellig. De eieren die de kippen hebben gelegd moeten worden
opgeraapt. De kinderen halen water uit de put en hout voor het vuur. Dan kan
moe de pap maken voor het ontbijt, in de pan die boven het vuur hangt.
Als de andere kinderen naar school zijn, is Sientje fijn alleen met moe en opoe.
Va en grootva werken op het land. Opoe heeft draden gemaakt van wol van de
schapen. Opoe en Sientje maken samen bolletjes van de wol, zodat opoe er
truien en sokken van kan breien. Daarna mag ze van moe de koffiebonen malen
in de koffiemolen. Draaien aan de koffiemolen is leuk! Maar het is ook zwaar
werk. Sientje moet ervan hijgen. Tussen de middag gaat ze met moe mee naar
het land. Ze brengen brood en koffie naar va en grootva.
Dan komen haar broers en zussen thuis van school. Ze krijgen een plak
krentenbrood en een kommetje melk. Ze willen wel graag spelen, maar dat kan

nog niet. Eerst moeten ze de stallen van de koeien, het paard en het varken
uitmesten. Het stro waarin de dieren hebben geplast en gepoept moet op de
mesthoop. Daarna leggen ze schoon stro in de stallen. En weer water en voer.
Grote broer moet de poepemmer** leeggooien op de mesthoop. En zus moet
de vloer van de boerderij vegen. Sientje moet appels gaan rapen onder de
appelbomen die naast de boerderij staan. Moe wil voor het avondeten
pannenkoeken bakken met appel en spek.
De kinderen gaan met elkaar een spel doen, buiten op het erf. Sientje doet ook
mee. Ze doen ‘Schipper mag ik overvaren’. En daarna boompje verwisselen, in
de boomgaard. Daar staan de appelbomen, de pruimenbomen en de
perenbomen.
Dan roept moe dat ze moeten komen eten. De kinderen rennen meteen naar
binnen. Ze hebben zin in de pannenkoeken die moe en opoe hebben gebakken!
Va en grootva zijn ook thuis gekomen. Ze eten met zijn allen een heel grote
stapel pannenkoeken op. De pot met stroop gaat bijna leeg.
Als alles is opgeruimd gaat iedereen rond het vuur zitten. Sientje mag er ook
nog even bij. Lekker bij opoe op schoot. Moe gaat zitten naaien. Ze maakt
kleren die kapot zijn gegaan weer heel. Grootva snijdt houten fluitjes voor de
kinderen. En va vertelt verhalen. Dat kan hij heel goed. Mooie verhalen maar
ook een beetje eng. Over spoken en duivels. Gelukkig lopen ze altijd goed af. Va
is nog maar net begonnen met zijn verhaal, maar Sientje slaapt al. Opoe draagt
haar naar bed en stopt haar in. Sientje doet haar ogen nog heel even open. En
opoe zegt ‘Ga maar lekker slapen Sientje, morgen is er weer een dag.’

∞
*Woord van vroeger voor ‘oma’
**Dat was de wc. De poepemmer stond een eindje van de boerderij in een klein houten schuurtje
dat ‘huuske’ (huisje) werd genoemd. Daar ging je naar de wc.

